
MADRES PARALELAS    
Beste Actrice Venetië 2021 

Met ‘Madres Paralelas’ mocht Pedro Almodóvar dit jaar de Mostra 
van Venetië openen en werd hij  er genomineerd voor de Gouden 
Leeuw.  
In zijn nieuwe film stelen de vrouwelijke hoofdpersonages opnieuw 
de show en staan moederschap en familie centraal. Daarnaast 
snijdt Spanjes bekendste regisseur voor het eerst ook de Spaanse 
Burgeroorlog en het franquisme aan.  

Ana en Janis leren elkaar kennen op de kraamafdeling van het 
ziekenhuis, vlak vóór hun bevalling. Ana (Milena Smit) is een jong 
meisje dat in moeilijke omstandigheden zwanger werd. Ze is 
onzeker en bang over de toekomst; de vader is immers niet in 
beeld. Ze wordt opgepept door Janis (Penélope Cruz), een 
alleenstaande modefotografe van bijna 40. Janis had haar 
kinderwens bijna opgeborgen, maar ze is vastberaden om haar 
kind alleen op te voeden. De dochtertjes worden op dezelfde dag 
geboren en door hun toevallige ontmoeting ontstaat er tussen de 

moeders een hechte band. 

We zien hoe de twee kersverse mama’s omgaan met hun nieuwe situatie en hun moederschap 
en hoe ze carrière en persoonlijke ontwikkeling proberen te verzoenen. Verder is Janis nog bezig 
met een pijnlijke episode van haar familiegeschiedenis: ze wil immers het massagraf laten 
openen waar haar grootvader en overgrootvader geborgen zijn. Zo krijgt de film ook een politiek 
kantje en Ana en Janis blijken op meerdere manieren verbonden met elkaar.   

‘Madres Paralelas’ is een herkenbare, maar gedurfde film waarin Almodóvars muzes van het 
eerste uur (Rossy de Palma en Penélope Cruz) schitteren naast jong talent. Cruz zet misschien 
wel een van haar knapste acteerprestaties neer, als sterke maar tegelijk breekbare Janis.  

Emotionele film over voorouders en nieuw leven.  

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 23 DECEMBER 2021 17:45 & 20:15

INFO 
Regie    Pedro Almodóvar                                                    
Scenario        Pedro Almodóvar  
Fotografie    José Luis Alcaine   
Muziek   Alberto Iglesias  
Cast    Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón  
Duur                           120 min  
Taal                             Spaans / Nederlands en Frans ondertiteld   
2021                            Spanje 
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